KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY
W MPK SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu
wizyjnego jest MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 22,
w Nowym Sączu 33-310. Tel: 18 473-68-00, email: sekretariat@mpk.nowysacz.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu jest
możliwy pod numerem tel. 18 473-68-16 lub adresem email: iod@mpk.nowysacz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym
na podstawie odrębnych przepisów (policja, prokuratura, sąd).
5. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
6. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary określone regulaminie funkcjonowania
monitoringu wizyjnego MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu pkt. 4 stanowiącego
załącznik do regulaminu pracy.
7. Jeżeli na monitorowanym obszarze dojdzie do zdarzenia, które można nazwać
niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym Administrator Danych Osobowych
poweźmie wiadomość w okresie przechowywania danych, to sporządzana jest kopia
zapisanych obrazów dla potrzeb organów prowadzących dochodzenie.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Rejestracji podlega obraz (bez dźwięku). Wizerunek utrwalony za pośrednictwem
monitoringu będzie przechowywany do czasu zapełnienia całej pojemności dysku,

a następnie zostanie usunięty (nadpisany). Jeśli nagranie stanowi dowód w
postępowaniu, wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
10. Do podglądu zapisanych obrazów upoważnione są tylko określone osoby spośród
pracowników MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyznaczone przez Administratora
Danych Osobowych oraz ASI i IOD.
11. Dane z monitoringu w żadnym razie nie będą upubliczniane.
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

